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StlBEMASKINE MED ROTERENDE SLIBESK1VER, DER BEV^EGES 1 EN FREM- OO 

TILBAGEGAENDE BEViEGELSE PA TV/ERS AF EMNET 

Opfindelsen ang&r en slibemaskine til slibning af i det vsesentlige plane emner under 

5    anvendelse af roterende sHbeskiver, som samtidigt reciprokerer, dvs. bevseges firem 

og tilbage, p& tvacrs af emnet og som fbrtrinsvis bar nedadrettede slibelameller. 

Det foretrakkes, at maskinen yderligcre omfatter en, typisk to, raodsat roterende 

siibecylindre, der er udstyret med langstrakte slibeelementer, dcr er radialt monterct 

10    pi slibecyiindercn og hvis slibelameller straekker sig radisrt ud fra cylinderen. 

BAGGRUND FOR OPFINDELSEN 

Til slibning af emner med en plan overflade anvendes ofte ct slibebind, der er 

monteret p& en b&ndslibemaskine. Denne slibemide er imidlertid kun velegnet til 

15 slibning af helt plane overflader, idet udskaeringer i eller anden form for profilering 

af overfladen vil blive "glattet ud", og den forseenkede overflade vil ikke blive slebet 

af slibebSndet. Samtidig er praecisionen af slibningen derved heller ikke 

tilfredsstillende i forhold til mange slibeopgaver. Dette betyder, at denne slibemetode 

er uegnct til mange slibeopgaver indenfor f.eks. mabelindustrien, bvor en skfinsom 

20 men samtidig fuidstandig slibning er n0dvendig, Tilsvarende kendes fra 

metalindustrien problemer med at foretage en fuldstaendig afgratning og slibende 

eller polerende overfladebehandling af ndstansede, udfreesede og lascrsk&rne emner, 

samt fra fremstilling og overfladebearbejdning af sikaldt "solid surface"-emner. 

25 Indenfor bl.a. produktion af mabler er der mange forskellige slibeopgaver afhacngig 

af emnets st0trelse og form. Der er gennem de seneste Artier sket en markant 

automatisering af produktionen af produkter i tr* indenfor bl.a. mabelindustrien, og 

dette stiller ogs& nye krav til slibevaerictejerne. Fra blandt andet WO 01A76824 og 

US-A-6,267,660 kendes et roterende slibevaerktej i form af en valse med 

30 slibeelementer, en s&kaldt slibecylinder, som er egnet til slibning af proftlerede eller 

plane emner. Her fores det plane emnc gennem slibeanlaegget pi et transportbfind, et 
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rullebord eller lignende i en kontinuerlig bevsegelse. Valsen bringes til at rotere om 

sin laengdeakse, og det roterende slibeveerktej bringes i kontakt med overfladen, 

hvorved en sk&nsom slibning kan finde sted. Denne slibemetode er sk&nsom pga. et 

lavt slibetryk, men kan vwre en langsommelig slibeproces i forhold til slibeopgaver 

5 pi en generel plan flade som udviser profileringer, f.eks. en der. I dette tilfielde er det 

nadvcndigt at bevaege slibevaerkteirjet i en kompltceret bevaegelse nindt langs 

profileringeme for at sikre en fuldstsendig slibning af disse. I den forbindelse cr det 

ogs& af afgorendc betydning, hvilken omtebsretning siibevaerkuyet bar i fortiold til 

profilkurverne. Det bevirker, at udfering af slibeopgaven bliver langsom og kan 

10 samtidig veere vanskehg at fiildautomatisere, bvilket ogs& gor vaerktejet ineffektivt 

ud fra et hensyn til produJaionsomkostningeme. 

Derfor kan man, for at opn4 en effektiv arbejdsgang ved slibning af emner med 

profilering eller anden udsksering i en i det veesentlige plan overflade, vare benvist 

15    til at anvende en btodslibningen til de plane flader og et roterende slibeveerktej til 

profilomrfderne, hvor slibevaerktejet bevaeges nmdt langs profileringeme. 

Det er derfor et formal med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en 

slibeindretning, der imadekommer de ulemper, der er ved de kendte teknikker, som 

20    beskrevet ovenfor, ved at muligg0re en effektiv, samtidig og ensartet slibning eller 

bearbejdning af et emnes overflade. 

Ved den foreliggende opfindelse er tilvejebiagt en slibeindretning til slibning af i det 

vaesentlige plane emner, hvilken indretning omfatteT et organ til frem&ring af 

25 emnerne i en frem&ringsretning, ophsngningsmidler til optaengning af en flerbed af 

slibeskiver til at slibe en side af emnerne, organer til at drive rotation af sltbeskivenie 

om akser, der t det vaesentlige er vinkelret pi siden af emnerne, og organ til at drive 

slibeskiverne i en frem- og tilbageg&ende bevaegelse pA tvaers af emnemes 

frem&ringsretning. Ved at bevaege slibeskiverne i en occilerende eller frem- og 

30 tilbagegSende bevaegelse pfi tveers af emnernes frem&ringsretning opnAs dels at spor 

mv. fra slibeskivernes forskelligartede slibeevne tvaers over diameteren af skiven 
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elimineres, og dels opnis det at alle dele af udfrsesninger med videre besides javnt, 

s«r!igt hvis slibcindremingen sctoi det er foretrukket er indrettet til at anvende 

slibeskiver med slibemidler, der omfatter slibelamelJer af ct slibeark, sisom 

slibelaerred, hvis forside bar slibende egenskaber, og som strakkcr sig ud fra 

5 slibeskivens flade. Sidanne slibeskiver er fx beskrevet i US-A-4,493,170, i DE-A-24 

11 749 samt i EP-A-0 922 S35. 

KORT BESKRIVELSE AF OPflNDELSEN 

Den foreliggcnde opfmdelse angir en slibeindretning til slibning af i det vcsentlige 

10    plane emner, hvilken indretning omfatter 

ct organ til fremfering af emneme i en frem&ringsretning, 

ophfiengningsmtdler til ophaengning af en flerhed af slibeskiver til at slibe en 

side af emneme, 

organer til at drive rotation af slibeskiverae om akser, der i det vaesentlige er 

15    vinkelret pi siden af emneme, og 

organ til at drive slibeskivenie i en frem- og titbagegiende bevsgelse pi tvaers 

af emnemes fremferingsretning. 

OphaengningsmidJeme til ophaengning af slibeskiveme er foitrinsvis en struktur, 

20 s&ledes at samtlige slibeskivers frem- og tilbageg&ende bevaegelsc kan drives af det 

eller de samme organer. Dette eller disse organer kan typisk vsere en elektrisk eller 

bydraulisk motor, der driver omdrejning af en akse med en ekscentrisk tilkobling til 

ophaengningsmidlenje, men kan fx i stedet bestft af en fjedrende ophaengning af 

ophfiengningsmidlerne samt en elektromagnet, der med en given frekvens taendes og 

25 slukkes af et relac og derved udevct regelmaessigt vckslende kisefter mellem 

opheBngningsmidlerne og en stationer del af slibeindretningen. 

30 

Den frem- og tilbageg&ende bevaegelse pi tvaers af emnemes fremforingsretning kan 

vaere en ren tvaerg&ende bevsgelse, men kan ogsi fic omfatte en cirkel- eller 

ellipseformet bevaegelse af slibeskiveme, blot bevaegelsesmonstret indeholder den 

naevnte troergiende frem- og tilbagegSende bevaegelse. Slibeskivernes frem- og 
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tilbageg&ende bevaegelse har fortrinsvis en slaglaengde pi 40-100%, fortrinsvis 60- 

85%, af skiveroes diameter for at eliminere tendensen til spordanneke. Med 

slaglsengde forstfis afstanden mellem de to ydeiligste positioner t tvasrg&ende retning 

for en slibesWves centerakse. 

5 

Det foretxaddces at ophawigningsmidleme er indrettet til ophsengning af slibeskiver 

med siibemidler, det strakker sig ud fra slibeskivens flade, idet sddanne slibeskiver, 

som & er kendt fra US-A-4,493,170, fra DE-A-24 11 749 samt fra EP-A-0 922 535, 

er sa&rligt velegnede til at slibe forsaenkninger i overfladen, s&som udfrasninger eller 

10 gennembrydninger. Der kan dog ogs5 i indretningen ifolge opfindelsen anvendes 

slibeskiver med plane siibemidler, s&som en eftergivende skive rnonterct med en 

slibering af slibepapir eller slibelserred, som kan varieres i hirdhed alt efter opgaven. 

Shbeindretningen kan med fordel omfatte en flerhed af slibeskiver med undersk&rne 

15 spor til optagelse og fastholdelse af profillister, der udger en del af langstrakte 

slibeelementer, der omfatter siibemidler, hvilke spor fortrinsvis straekker sig i 

hovedsagelig radiaer retning pi slibeskivens fiade. Deived kan slibeskiverne optage 

langstrakte slibeelementer, som bestir af siibemidler i form af lameller af 

slibelaerred, hvis forside bar slibende egenskaber og hvis bagside er stattet af 

20 stetteelementer, der er elastiske i bSndets bevflegelsesretning, s&Iedes at slibelaerredets 

forside presses i anlaeg med et forholdsvis h0jt slibetryk med den overflade, der skal 

beslibes, og slibningen derved dels kan foreg& vcd lave frentfbringshastigheder af 

slibeelementet, dvs. lav omdrejningshastighed af skibeskiven, s&ledes at der ikke 

forekommer slag ved overgang mellem flader og profiler, og dels s&ledes at 

25 slibeterredets forside holdes i konstant kontakt med overfladen af det emne, der skal 

slibes, s& en jacvn og fuldstaendig slibning opn&s. Stmteelementerne udferes 

fortrinsvis af barster, & naturbarster, der straekker sig ud fra b&ndet i en afstand, der 

er kortere end slibemidlerne, sAJedes at stetteelementenie ikke nonnalt kommer i 

kontakt med emnet. Slibemidlerne og stetteelementenie cr fastgjort i en profilskinne 

30 med et tvaersnit, der svarer til tvaersnittet af sporeme, siledes at slibeelementeme let 

kan skydes ind i og fastholdes af sporeme og ogsi let kan fjemes fra dem, hvorved 
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en udskiftning af slidte slibeelementer eller en omstilling af indretningen til en anden 

type bearbejdning med andre slibcelementer nemt kan foretages. En velegnet type 

slibeelementer er fit beskrevct i WOA-01/76824. 

5 Der kan yderiigere vaere arrangeret modholdselementer mellem slibeelementenie, for 

sAledes at begrseose udbqningen af slibemidlerne. Modholdselementerne virkcr 

sdledes, at slibemidlerne ved en vis udbajning deraf kommer i indgreb med det 

bagvedstillede modholdselement, der giver en aget stivhed til slibemidlerne og 

derved braver sterre kraft for yderiigere udbejning. Modholdselementerne omfetter 

10 fortrinsvis en modholdsberste, der udviser en kortere laengde end sUbeeiementerne, 

og som er monteret i en profilliste, der er optaget i ct tilsvarende undersk&ret spor p& 

slibeskiven. 

Det er yderiigere fordelagfigt, at organeme til at drive rotationen af slibeskiverne er 

15 indrettet, siledes at nabostillede slibeskiver roteres i modsat retning, hvilket i 

samvirke med den frem- og tiibageg&ende bevsegelse af slibeskiverne medfarer en 

jaevnere beslibning af alle dele af emnets overflade end hvis de roterer sarome vcj. 

Det sidstnaevnte er dog ogs& en mulighed ifolge naervaerende opfindelse. 

20 Slibeindretningen ifalge opfindelsen kan yderiigere omfatte rnindst £n slibecylinder, 

fortrinsvis to modsatroterende slibecylindre, der er arrangeret til at slibe en side af 

emnet efterfelgende at den er slebet af slibeskiverne, og som fortrinsvis omfatter 

slibemidler, der straekker sig i det vaesentlige radisrt ud £ra en langstrakt kerne, 

hvilken eller bvilke slibecylindere straskker sig p4 tvsers af fremfaringsretningen og 

25 drives til at rotere om deres langsg&ende akser. En slibning med roterende slibeskiver 

vil vacre relativ aggressiv, da der forekommer en del tvarslibning af emneme, og 

indretningen er typisk designet for et relativt hsjjt slibettyk og lave 

omdrejningshastigheder af slibeskiven for ikke at deforraere evt. profiler i 

arbcjdsstykket. Der vil derfor opstk en del "vilde" sliberidser p& gmnd af rotationen, 

30 men de bliver fjernet af de to eller flere slibecylindere, som typisk vil v«re bestykket 

med en grovere komsterrelse end slibeskiverne. 
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Masldnen kan alternativt opbygges med et ekstra titevarende modul af en flerhed af 

slibeskivcr, sft del er muligt at undlade slibecylhdeme. 

5     KORT BESKAIV£LSE AF TEGNINGEN 

En foretmkken ud&relsesform af en slibeindretning ifolge opfindelsen er beskrevet i 

det folgende med benvisning til den tilherende tegning, af bvilken 

Fig. 1 viser slibeindretningen set fia oven med den raekke dele ijemet* s&ledcs at de 

10    slibende dele er blotlagt, 

Fig. 2 viser en del af slibeindretningen set fra indfodningsenden i et lodret suit 

gennem slibesktverne, hvor slibeskiverne, deres slaede samt drev er illustreret, 

15    Fig. 3 viser slibeindretningen set fra siden i et lodret snit, og 

Fig. 4 viser en slibeskive, slibeskivemes sla&de samt deres ophsengning og drev set 

fra siden i et delvist snit. 

20     DETALJERET BESKKTVELSE AF EN SLIBEINDRETNING [F0LGE OPFINDELSEN 

I det felgende er som et eksempel pi opfindelsen og til illustration af denne 

beskrevet en foretrukkec udforelsesform af en slibeindretning ifelge opfindelsea 

Eksemplet er ikke at forsti som begrsensende for opfindelsen, og der kan udfira 

beskrivelsen og kravcne af den fagkyndige person udfiares en raskke alternative 

25    indretninger, der alle vil ligge indenfor opfindelsens omr&de. 

Slibeindretningen 1 omiatter et transportb&nd 2, der drives kontinuerligt eller stepvis 

af en motor 3, og anvendes til at fere i det veesentlige flade emner gennem 

slibeindretningen 1 fra en indfsdningsende 4 i en fremforingsretning angivet af pilen 

30 A vist p4 Fig. 1. Emnets overside mader herefter seks slibeskiver 5, der er arrangeret 

p* en raekke, der er tvaergftende i forhold til emnets fremferingsreming, og hvor 
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slibeskiverne 5 roteres skiftevis med og mod uret, sMedes at to nabostillede 

sJibeskiver 5 roterer hver sin vej, som angivet af pilene B-G p& Fig. 1. Alteniativt 

lean drevet af slibeskiverne 5 ogsi arrangeres sAledes, at alle slibeskiverne 5 roterer 

den samme vej. Slibeskiverne 5 er momeret p& en sl&de 10, der under drift beveeges i 

3 en frem- og tilbageg&ende bevsgelse som indikeret med pilen H pi Fig. I, hvor 

bevajgelsen har en sfidan slagtengde, at de yderiigste positioner af hver af 

slibeskiverne 5 centrepositioner i den frern- og tilbagegSende bevsegelse ligger med 

en indbyrdes afstand p& 75% af slibeskiverne 5's diameter. Hver slibeskive 5 bestir 

af en skive 6, der p& undersiden, der vender ned mod emnet, har en flerhed af 

10 undersk&me, radialt forlebende spor (ikke vist), hvori der er optagct slibeelementer 

(ikke vist), som omfatter en profilliste, der fastholdet en raekkc slibelameller, der p& 

deres forside har slibende egenskaber, og hvis bagside er understettet af en rsekke af 

stettebwster. Slibelamellerne strsekker sig nedad fra skiven mod emnet i det 

vaesentlige vinkelret p& skivens rotationsplan. En velegnet type af sAdanne 

15 slibeelementer bestiende af profilliste, slibelameller og burster er fit beskievet i WO- 

A-01/76824. Slibeelementeme er orienteret s&ledes, at slibelamellemes forside med 

slibende egenskaber er fotrest i omdrejningsretningen. Slibeelementcmc er fasthold 

pft skiven ved samvirket mellem profillisten og de underskdmc spor, der har et 

svalehale-fbnnet tveersnit af ibningen, samt af en ring, der straekker sig om skivens 

20 periferi og lukker sporenes ibne ende ved skivens periferi. Denne ring kan fj ernes, 

hvorefter slibeelementerne kan skydes ud af sporene og nye slibeelementer kan 

skydes ind. Efter at have passeret slibeskiverne 5 &res emnerne af transportb&ndet 2 

videre ind under to modsatroterende slibecylindre 7, 7\ der fjeraer eventuelle ridser i 

emnernes overflade og giver overfladen den endelige finish. Slibecylindrene 7, 7' 

25 drives af tilfaarende motorer 8, 8*. Velegnede slibecylindre er fx beskrevet i WO-A- 

01/76824. Transportb&ndet 2 forer derefter emnerne ud af slibeindretningen ved 

dennes udlabsendc 9. 

Slibeskiverne 5 er, som det er vist pi Figs. 2-4, monteret p4 en ftelles slaede 10, der 

30    kan bevseges i tvxrg&ende retning i forhold til emnernes fremforingsretning, fdet 

slaeden 10 omfatter to skinner 11, der kenrer i tre saet hjul 12, som er fast monteret pi 
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en tvmgiende bjeelke 13, dcr er fastgjort til slibeindretningcn Vs ramrnc 14. Hver 

slibeskive S er monteret pft en lodret akael 15, sotn er lejret i sieeden 10 med lejer 16, 

s&ledes at den frit kan dreje otn sin lodrettc akse med minimal firiktion. Akslen 15 

streekker sig igennem slaeden 10 og bar ved sin 0vre ende en remskive 16 til at 

5 samvirke med en kilcrem 17 til drev af slibeskiverne 5's rotation. Samtlige 

slibeskiver 5 drives af en motor 18, der er monteret pi slaeden 10 og som p4 sin 

traekakse] 19 har monteret en remskive 20. Pi Fig. 3 og 4 er slibeiamellcrnes 

udstradcning 21 i lodret retaing desuden angivet 

10    Slaeden   10's  frem-  og tilbagegjende bevsegelse p& tvars  af emnemes 

fremfiaringsretning drives af en saerskilt motor 22 via en ekscentermekanisme 23, 

11 
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PATENTKRAV 

1. En slibeindretning til slibning af i det vaesentlige plane emner, hvilken indretning 

omfatter 

et organ til fremforing af cmnerac i en fremferinpretning, 

ophaengningsmidler til ophcengning af en flerbed af slibeskiver til at slibe en 

side af emnerne, 

organer til at drive rotation af slibeskiveme om akser, der i dct veesentlige er 

vinkelret pa siden af emnerne, og 

organ til at drive slibeskiveme i en frem- og tilbagegaende bevaegelse pa tvaers 

af emnemes frera&ringsretning. 

2. En slibeindretning ifalge krav t, hvor ophsngningsmidleme er indrettet til 

oph^ngning af slibeskivcr med slibemidler, der streekker sig ud fra slibeskivens 

15 flade. 

3. En slibeindretning i&lge krav I eller 2, der omfatter en flerhed af slibeskivcr med 

urrderskime spor til optagelse og fastholdelse af profillister, der udgOT en del af 

langstrakte slibeelementer, der omfatter slibemidler, hvilke spor fortrinsvis strakkcr 

20    sig i hovedsagelig radiasr retning pi slibeskivens flade. 

4. En slibeindretning i&lge et hvilket som belst af kravene 1 -3, bvor organeme til at 

drive rotationen af slibeskiveme er indrettet, saledes at nabostillede shbeskiver 

roteres i modsat retning. 

25 

5. En slibeindretning ifolge et hvilket som heist af kravene 1-4, hvor slibeskiverocs 

ftem- og tilbagegaende beveegelse bar en slaglaengde pa 40-100%, fortrinsvis 60- 

85%, af skivcmcs diameter. 

30    6. En slibeindretning i&lge et hvilket som heist af kravene 1-5, der omfatter en 

flerhed af slibeskiver med slibemidler, der omfatter slibelameller af et slibeark, 

«0.6477    P. f2/i8 
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s&som slibelaerred, hvis forside bar slibende egenskaber, og som strekker sig ad fira 

slibeskivens flade. 

7. En slibeindretning ifolge krav 6, hvor slibemidlerne omfatter et elastisk 

5    stotteelement, fortrinsvis st0tteb0ister, der undeistetter bagsiden af slibelamellerae, 

hvilket st0tteelement i det vaesentlige bar knap samme laengde som lamellerne. 

8. En slibeindretning ifalge krav 6 cller 7, hvor slibemidlerne er arrangeret i 

langstrakte slibeclementer, der straekker sig i hovedsagelig radaaer retning p& 

10    slibeskivemes flader. 

9. En slibeindretning ifalge krav 8, hvor sJibeelementeme omfatter profillister, hvori 

slibemidlerne er fastgjoit, og som er optaget i underskime spor i slibeskiverne. 

15    10. En slibeindretning ifedge krav 8 eller 9, hvor der mellem slibeelementeme er 

arrangeret modholdselementer. 

U. En slibeindretning i&lge krav 105 hvor hvert af modholdselementcme omfatter 

en modholdsberste, der udviser en kortere lsengde end slibeelementeme, og som er 

20    monteret i en profilliste, der er optaget i et tilsvarende underskftret spor. 

12. En slibeindretning ifolge et hvilket som heist af de foregiende krav, der 

ydertigere omfatter mindst 6n slibecylinder, der er arrangeret til at slibe en side af 

emnet efterfolgende at den er slebet af slibeskiverne, og som fortrinsvis omfatter 

25 slibemidler, der stnekker sig i det vassentlige radian ud fira en langstrakt kerne, 

hvilken slibecylinder strakker sig pk tvaers af fremferingsretningen og drives til at 

rotere om sin langsgaende akse. 

13 



MAY. 2003 15:58 AOVOKATGRUPPEN/PATEMTGRUPPEN 
NO. 6477    P. 14/18 

Modtaget PVQ 

/?MAJ 2003 
SAMMENDRAO 

Der er beskrevet en slibemaskine til slibning af i dct vaesentlige plane emnerved 

anvendelse af roterende slibeskivcr, som samtidigt bevsges frem og tilbagc pi tvaers 

5    af emnet og som fortrinsvis bar nedadrettede slibelameller. 

Maskinen omfatter fortrinsvis ogs& en, typisk to, modsat roterende slibecylindre, der 

er udstyret med Jangstrakte slibeelementer, der er radialt monteret pft slibccylinderen 

og hvis slibelameller straekker sig radiaert ud fra cyiinderen. 

10 

Ved at bevaege slibeskiveme i en frem- og tilbagcg&ende bevaegelse pi tvaers af 

emnernes fremfiwingsretning opnfis dels at spor mv. fra slibeskivcmes 

forskelligartede slibeevne tvaers over diameteren af skiven elimineres, og dels opn&s 

det, at alle dele af udfrsesninger med videre beslibes jaevnt, saerligt hvis 

15 slibeindretningen er indrettet til at anvende slibcslri ver med slibemidler, der omfatter 

slibelameller af slibel&rred, og som streekker sig nedad fra slibeskjvens flade. 

14 
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Fig. 3 
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Fig, 4 
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